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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ. 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 
специалност „УРБАНИЗЪМ” 

К О Н С П Е К Т  
за изпита по дисциплината “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” 

 

ПОНЯТИЕН АПАРАТ И НОРМАТИВНА УРЕДБА  ЗА ОПАЗВАНЕ НА НКЦ 

1.  
Основни понятия в консервационно-реставрационната практика- културно 
наследство, културна ценност. Класификация и категоризация на културните 
ценности. 

2.  
 Основни понятия в консервационно-реставрационната практика - опазване 
на културните ценности - основни направления и характеристики на 
дейността. Режими за опазване на културните ценности 

3.  
Национална система за опазване на НКЦ - историческо развитие, актуално 
състояние и насоки за усъвършенстване. 

4.  
Правна защита на архитектурното наследство. Национална нормативна 
система – закони и подзаконови актове  

УРБАНИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

5.  
Културно-исторически потенциал на територията. Памет на средата, 

материално и нематериално културно наследство. Значение на културно-
историческите ценности за устойчивото развитие на средата.   

6.  
Стратегии и политики за съхраняване на историческите ценности и 

типологичните особености на градската структура.  Определяне на 
пространствената ценностна система. Отношение към елементите на  
историческата урбанистична структура.  

7.  
Урбанистични планове  за опазване на КИН. Национален опит от миналото и 

настоящето. Анализ на на примери от практиката. 

8.  
Режими за опазване и режими за устройство на територията, специфични 

правила и норми. 

9.  
Планове за опазване и управление – същност, правна регламентация, 

национален и международен опит 

10.  
Културно-историческото наследство – ресурс за развитие на средата. 

Културен туризъм. 

МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО И ПРОЕКТИРАНЕТО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НКЦ 

11.  
Основен методичен цикъл. Характеристика на отделните методически 
раздели.  

12.  
Културно-историческа  и съвременна стойност на НКЦ. Критерии за нейната 
оценка. Ценността на паметника като ограничител за съвременната намеса в 
него. 

ФОРМИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЕ КЪМ АРХИТЕКТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ В ИСТОРИЧЕСКИ 
ПЛАН 

13.  
Възникване и развитие на дейността през ХІХ-ти и първата половина на ХХ век – 
характеристика, принципи и представители на различните стилистични 
направления. 

14.  
Съвременни принципи за опазване на архитектурното наследство - харти и други 
международни документи след Втората световна война. 

Kатедра „Исотия и теория на архитектурата” 
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